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LEI COMPLEMENTAR

N° 120/2002

Dispoe sobre alterafoes e inclusoes
que
especifica,
na
Lei
Complementar n° 106/2001.

A CAMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, AGRIPINO DE
OLIVEIRA LIMA FILHO, PREFEITO DO MUNICiPIO
DE PRESmENTE
PUDENTE -SP., no usa de minhas atribuiyoes, sanciono e promulgo a seguintelei:

Art. 10
Os artigos 10 e 11, da Lei Complementar nO106, de 05 de novembro de
2001, que dispoe sabre 0 Sistema de Previdencia Municipal de Presidente Prudente,
autoriza criayao de Entidade de Previdencia e da outras providencias, passama ter a
seguinte redayao, respectivamente, e ficam acrescidos ao art. 11 os §§ 6° e 7°, nos
seguintestermos:
."Art.
~

10
Municipal

SaD participantes obrigatorios do Sistema de Previdencia
todos aqueles especificados no inciso I, do art. 3° desta Lei

.Complementar.
.Art.

11
SaD beneficicirios do Sistema de Previdencia Municipal, na
qualidade de dependentesdos participantes, exclusivamente:
I -0 cOnjuge, a companheira, 0 companheiro e 0 filho, ou equiparado, nao
emancipado de qualquer condiyao, menor de 21 (vinte e urn) anos ou invalido;
II -os pais, desde que comprovem depender economica e financeiramente do
participante;
III -0 irmao nao emancipado, de qualquer condiyao, menor de 21 (vinte e urn)
anos ou invalido.
§ 1°. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de
condiyoes.
§ 2°. A existencia de dependentesde qualquer das classes deste artigo exclui 0
direito as prestayoesos das classesseguintes.
§ 3°. Equiparam-se aDs filhos, nas condiyoes do inciso I
n e ec a -0
escrita do participante e desde que comprovada a pendencia economica, na
forma estabelecida no § 7° do artigo 13, 0 ente 0 eo menor que esteja sob sua
tutela ou sob sua guarda, que nao possuam ens suficientes para 0 proprio
sustento e educa~ao.
'\
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§ 4°. 0 menor sob tutela somente
mediante apre
0
0 de
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§ 5°. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, gem ser casada,
mantem uniao estavel com 0 participante, de acordo com a legislac;aoem vigor.
§ 6°. Considera-seuniao estavel aquela verificada entre 0 homem e a mulher, que
se esforc;amreciprocamente para a formac;aode entidade familiar, quando forem
solteiros, separadosjudicial mente, divorciados ou viuvos, ou tenham prole em
comum, enquanto nao se separem.
§ 7°. A dependencia economica e financeira das pessoasindicadas no inciso I e
presumida e a das demais cleve ser comprovada, constituindo requisito para a
atribuic;ao da qualidade de dependentee gozo de beneficios."

Art. 2°
Os §§ 1° e 7° do art. 13, da Lei Complementar nO106/2001, passama ter
a seguinte redac;ao:
"Art. 13. (...)
§ 1°. Constituem documentos necessariosa inscric;ao:

-a)
.b)
~

I -para os dependentespreferenciais:
conjuge e filhos: certid5es de casamentoe de nascimento;
companheira e companheiro: documento de identidade e certidao de
casamento com averbac;aoda separac;aojudicial ou div6rcio, quando urn dog
companheiros ou ambosja tiverem sido casados,ou de 6bito, se for 0 caso, e
c) equiparado a filho: certidao judicial de tutela e, em se tratando de enteado,
certidao de casamento do participante e de nascimento do dependente,observado
0 disposto no § 3° do art. 11;
II -pais: certidao de nascimento do participante e documento de identidade dog
mesmos; e
ill -irmao: certidao de nascimento.
(...)
§ 7°. No caso de pais, irmaos, enteado e tutelado, a prova de dependencia
economica e financeira sera feita par declarac;aodo participante firmada perante
0 6rgao ou entidade do Sistema de Previdencia Municipal, acompanhada de urn
dog documentos referidos nos incisos ill, V, VI e XIII do § 2°, que constituem
prova suficiente, devendo os documentos referidos nos incisos I
II, Ix,
X, XI, XII, XIV e XV serem considerados em conju
e no minima tres, a
serem corroborados, quando necessaria, par ju lcac;ao administrativa ou
parecer s6cio-economico do 6rgao ou entidade 0 sistema de Previdencia
Municipal.".
"

--

Art. 3°

0 art. 33,

seguinte redac;ao:

P ementar no 106/2001, passa a ter a
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"Art. 33
0 participante em gozo do auxilio-doenya esta obrigado,
independentemente de sua idade e sob pella de suspensao do beneficia, a
submeter-se a exame medico a cargo do orgao ou entidade do Sistema de
Previdencia Municipal, a processo de reabilitayao profissional par ele prescrito,
exceto 0 cirurgico e a transfusao de gangue,que saDfacultativos."

Art. 40
Os recursos previdenciarios somente poderao ser utilizados para 0
pagamento dog beneficios previdenciarios mencionados no art. 19 da Lei
Complementar no 106/2001, salvo a taxa de administrayao definida no art. 125, § 2°.
Paragrafo uRico. Entende-se par recursos previdenciarios, dentre outros, as
contribuiyoes previdenciarias e os valores, hens, ativos e direitos vinculados ao regime
proprio de previdencia social.

Art. 50
A proibiyao de assistenciamedica com recursos previdenciarios inclui
toda e qualquer previsao de prestayaode assistenciaIi saude.

-Art.
60
A vedayao de prestayao de assistencia financeira com recursos
.previdenciarios
abrange toda e qualquer concessao de emprestimo efetuado pelo
-regime
proprio de previdencia social.

Art. 70

Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicayao.

Presidente Prudente, Payo Municipal "Florival

bra

de 2002.
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